Embargo: 4 september 2008, 08uur30 (Brusselse tijd)

SOLVAY INDUPA IN ARGENTINIË ZORGT VOOR COMPETITIEVE EN BETROUWBARE
ENERGIEBEVOORRADING
Alliantie met energieconsortium Albanesi voor de bouw van een nieuwe krachtcentrale
Solvay bevestigt dat zijn dochteronderneming Solvay Indupa een akkoord heeft afgesloten met Rafael Albanesi SA, de
Argentijnse energiegroep, voor de oprichting van Solalban Energía SA, een joint venture die een nieuwe thermoelektrische krachtcentrale (STEG – stoom- en gasturbine met gecombineerde cyclus) zal gaan bouwen en uitbaten. Deze
komt op de site van de fabriek voor kunststoffen en chemische producten van Solvay Indupa in Bahia Blanca (Argentinië).
De nieuwe centrale vergt een totale investering van 158 miljoen USD. Het plan is dat hij in een eerste fase als een 120
megawatt (MW) centrale met open cyclus zal kunnen gaan draaien in het tweede trimester van 2009 en dat de
geïnstalleerde capaciteit nadien tot 165MW wordt uitgebreid. Solalban Energía zal op een betrouwbare en competitieve
wijze de volledige elektriciteitsbehoefte van de site van Solvay Indupa in Bahia Blanca dekken. Albanesi zal de
krachtcentrale bevoorraden met aardgas en via het nationale elektriciteitsnet een deel van de geproduceerde elektrische
stroom verkopen aan klanten in Argentinië.
Solvay Indupa gaat 58% van de nieuwe onderneming controleren terwijl Albanesi de overige 42% bezit.
“Deze belangrijke investering is een mooi voorbeeld van de strategie van onze Groep die streeft naar duurzame,
winstgevende groei,” zei Augusto Di Donfrancesco, Algemeen Directeur van Solvay Indupa. “De nieuwe krachtcentrale
zal de concurrentiekracht van de fabriek van Solvay Indupa in Bahia Blanca sterk verbeteren en maakt het mogelijk te
voldoen aan de sterk groeiende vraag naar onze vinylproducten in deze regio,” voegde Di Donfrancesco er nog aan toe.
“Het project toont aan dat onze Groep een belangrijke speler is op de markt van de energieproductie in Argentinië. Ook dit
nieuwe industriële project gaat bijdragen tot de groei van ons land,” verklaarde van zijn kant Armando Losón, Voorzitter
van Albanesi.
Albanesi S.A. is een holding die uit zes bedrijven bestaat met activiteiten die verband houden met de opwekking,
commercialisering en bevoorrading van energie op de groothandelsmarkt en ook landbouwbedrijven. De Albanesiactiviteiten op de energiemarkt zijn goed voor 12% van het aardgasverbruik in Argentinië en voor 4,5% van de
transportcapaciteiten; de groep heeft in Argentinië al een 256MW STEG-centrale in gebruik.
Solvay Indupa dat deel uitmaakt van de Solvay-groep is één van de belangrijkste petrochemische bedrijven in de
Mercosur. Zijn belangrijkste producten zijn pvc-harsen en natriumhydroxide. Solvay Indupa heeft zijn hoofdzetel in
Buenos Aires, Argentinië en houdt er twee industriële sites op na: in Bahia Blanca (Argentinië) en in Santo André
(Brazilië). Solvay bezit 70,1% van Solvay Indupa dat is genoteerd op de beurs van Buenos Aires;
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt meer dan 28.000
medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,6 miljard EUR uit drie activiteitssectoren:
Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLBt.BR) is genoteerd op de NYSE Euronext-beurs in Brussel. Meer informatie is te vinden op
www.solvay.com.
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